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Təqdim olunan konsepsiyanın nəzərdən keçirilməsi,
Gözlənilən yekun baxış
6 oktyabr 2014

Nəzərdə tutulan layihə dünyanın ən böyük qaz yataqlarından biri olan Azərbaycan dəniz qaz
kəşfiyyatı və hasilatı layihəsi (Layihə) olan Şahdəniz yatağının işlənməsinin 2-ci mərhələsində
“LUKOYL” şirkətinin payı üzrə maliyyələşdirməni təmin etmək üçün ona verilən A/B kredit
borcudur. “LUKOYL” şirkətinin Şahdəniz yatağında 10% maraq payı var. Layihə BP plc.
tərəfindən idarə edilir. AYİB və AİB “LUKOYL” tərəfindən təklif edilən sövdələşmə üzrə
Səlahiyyətli Rəhbər Təşkilatçılar (“SAT”) kimi təyin edilmişdir.
Layihəyə körpü əlaqə vasitəsilə əlaqələndirilmiş iki əlavə dəniz qaz platforması, 26 sualtı quyu,
500 km uzunluğunda sualtı borular, Səngəçal Terminalında qaz qurğularının genişləndirilməsi və
Cənubi Qafqaz Qaz Boru Kəmərinin genişləndirilməsi daxil ediləcəkdir.
Keçid təsiri
Nəzərdə tutulan Layihənin keçid dövründə bir sıra potensial təsirləri gözlənilir ki, bura
aşağıdakılar daxildir: qazın hasilatı və paylanılması üzrə dəyər zənciri vasitəsilə özəl
sahibkarlığa dəstək; son hasilat texnologiyasının tətbiqində beynəlxalq standartlara uyğun hasilat
işçilərinin təlimi vasitəsilə biliklərin ötürülməsi, enerji və resursların səmərəliliyində
təkmilləşdirmələr və regiona yeni texnologiyanın tətbiqi vasitəsilə yaranan təsir.
Sifarişçi
“LUKOYL” Xarici Şahdəniz MMC (“LXŞD”),Qrupun Rusiyaya aid olmayan kəşfiyyat və
hasilat fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsinə məsul sayılan “OAO LUKOYL” şirkətinin filialı,
“LUKOIL Overseas GmbH” şirkətinin sahibi olduğu XTŞ-dir.
AYİB-in maliyyələşdirməsi
Ümumi kredit məbləğinin, hər bir SAT-ın 500 milyon ABŞ dolları ayırması ilə, 1 milyard ABŞ
dolları məbləğində olması gözlənilir. Ümumi kredit məbləğinin təxminən yarısının həm AYİB,
həm də AİB-in sindikatlaşdırılmış A/B Borc proqramları əsasında olacağı nəzərdə tutulur.
Layihənin dəyəri
3,000 milyon ABŞ dolları.
Ətraf mühitə təsir
Layihə hərtərəfli Ətraf Mühit və Sosial Sahəyə təsirin Qiymətləndirilməsini (ƏMSSTQ) tələb
edərək, A kateqoriyasında təyin edilmişdir. Dəniz qaz yatağının işlənməsi, karbohidrogenlərin
sahil terminalına ötürülməsi və yükləməyə hazırlanma prosesində onların idarə olunması ilə

bağlı mümkün təsirlər əhəmiyyətli ola bilər. Beləliklə, Layihənin işlənməsi, tikinti və icrasının
bir hissəsi kimi, müvafiq qiymətləndirmə və yayınmaları təmin etmək üçün o amillər öncədən
dəyərləndirilməlidir. Bu Layihə üzrə olan maraq faizinə əsasən Bank sifarişçiləri (LOSD)
Layihənin əməliyyatçıları olmayacaqlar. BP şirkəti əməliyyatçı olacaq və Bankın onlarla bu
Layihə üzrə müqavilə əsasında əlaqələri olmayacaq. Bu Bank hasilatın digər əlaqədar
mərhələlərində BP şirkəti ilə işləmişdir (BTC və Şahdəniz Mərhələ I daxil olmaqla) və BP şirkəti
ətraf mühit və sosial məsələlərə məsuliyyətli yanaşma nümayiş etdirmişdir. BP şirkəti artıq
Mərhələ II Layihəsi üzrə ƏMTQ-ni tamamlamışdır ki, o artıq internetdə yerləşdirilib (aşağıda
verilən linkə baxın). Bizim qiymətləndirmənin bir hissəsi kimi, Bank mövcud sənədləri nəzərdən
keçirəcək və onların AYİB-nin Ətraf Mühit və Sosial Siyasətinə, ST-nin tələblərinə müvafiq
olmasını yoxlayacaq. Bank məlumatla bağlı təminat tələblərinin qəbul edilməsində və xüsusilə,
əməliyyatçıya ünvanlanan Bank tələb və sorğularının alınması yolları barədə onunla qarşılıqlı
əməkdaşlıq üzrə yanaşmanı razılaşdırmaq məqsədilə LOSD ilə işləyəcək. Layihənin II mərhələsi
üçün ƏMTQ sənədi internetdə olduğu halda, AYİB-in tələblərinə uyğun Podratçı İdarəetmə
Planları, Maraqlı Tərəflərin Cəlb Olunması Planları və ya mövcud ƏMSTQ sənədlərinin
olmaması da nəzərə çarpır. Bu layihə üzrə AYİB-nin qiymətləndirilməsi davam edir. Bu
qiymətləndirmə AYİB-nin tələblərinə uyğun mövcud sənədlərin müqayisəsinə və hər hansı
müəyyən edilmiş çatışmazlığa görə yaranan risklərin qiymətləndirilməsinə yönələcəkdir. Bu
günə kimi sənədlərin Bank tərəfindən nəzərdən keçirilməsinə əsasən mövcud ətraf mühit
məlumatlarının müfəssəl olması görünür, lakin bu, sosial sənədlərin mövcudluğu ilə bağlı
problemi həll etmir. Bu PSD qiymətləndirmə işləri kimi yenilənməlidir və nəticədə
çatışmazlıqların təhlilinin nəticələri hər hansı müəyyən edilmiş çatışmazlıqlar ilə birlikdə təqdim
ediləcəkdir.
http://www.bp.com/en_az/caspian/sustainability/environment/ESIAs/ShahdenizESIAs/ESI
A.html
Texniki əməkdaşlıq
Yoxdur.
Şirkətin əlaqəçi şəxsi
Oktay Mövsümov
JSC LUKOIL
Sretenskiy blvd, 11
Moskva, 101000,
Rusiya
Email: mail@lukoil-overseas.com
Biznes imkanları
Biznes imkanları və satınalmalar üzrə sifarişçi şirkət ilə əlaqə saxlayın.
Ümumi əlaqə məlumatları
AYİB layihə əlaqə məlumatları satınalma ilə bağlı deyildir:
Tel:
+44 20 7338 7168; Faks: +44 20 7338 7380
Email: projectenquiries@ebrd.com
İctimaiyyət üçün Açıq Məlumat Siyasəti (İAMS)
İAMS, AYİB-nin məlumatları necə açıqlamasını ifadə edir, onun strategiyası, siyasəti və
əməliyyatlarının daha yaxşı qəbul edilməsi və anlaşılmasını təşviq etmək məqsədilə onun

səhmdarları ilə məsləhətləşir.
Text of the PIP
İAMS -nin mətni
Layihə Şikayət Mexanizmi (LŞM)
AYİB Layihə Şikayət Mexanizmi (LŞM) hazırlamışdır. Bu, xəsarətə səbəb ola biləcək və ya
səbəb olmuş hadisələrə əsaslanaraq, Bank tərəfindən maliyyələşdirilən layihələr ilə əlaqəli
təşkilatlardan, yaxud fərd və fərdlərdən müstəqil şikayət imkanları təmin etmək məqsədi daşıyır.
LŞM-ni idarə edən Prosedur Qaydalarına burada www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrules.pdf, Rus dili variantına isə burada
athttp://www.ebrd.com/downloads/integrity/pcmrulesr.pdf baxa bilərsiniz.
LŞM əsasında hər hansı şikayət, AYİB fondlarının son maliyyə ayırmasından sonra 12 aydan
gec olmayaraq təqdim edilməlidir. Əgər sizdə şikayətin bildirilməli olduğu müddətlə bağlı qeyrimüəyyənlik varsa, LŞM üzrə məsul şəxs (pcm@ebrd.com) və ya yardım üçün AYİB Təmsilçi
Ofisi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.

